USNESENÍ ze zasedání ZM č. 3/2003 konaného dne 10. dubna
2003
ZM schvaluje:
1.

Ing. Libora Moudrého a pí. Helenu Randovou za ověřovatele zápisu.

2. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Karel Švábenský, Ing. Karel Souček, p. Jan Filla.
3. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
4. Plán investic 2003 dle předloženého návrhu.
5. Odkoupení spoluvlastnických podílů dr. Zuzany Kovandové a Milana Kosíka, oba bytem
Smetanova 17, Brno, k pozemku v k.ú. PK p.č. 1860/3 o výměře 626 m2 za cenu 70,Kč/m2. Náklady spojené s prodejem + daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.
6. Závěrečný účet města Tišnov za rok 2002 bez výhrad.
7. V souladu ze zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění a Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva:
Funkce:
dosud:
od 1.1.2003:
člen zastupitelstva
300,- Kč
400,- Kč
člen výboru, komise
0,- Kč
400,- Kč
předseda výboru, komise
800,- Kč
1 000,- Kč
člen rady
1 100,- Kč
1 390,- Kč
Výše uvedené měsíční odměny lze při souběhu funkcí sčítat. Tato vypočtená odměna se
zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
8. Předložený investiční záměr modernizace soustavy centrálního zásobování teplem
v Tišnově a pověřuje RM ve spolupráci s firmou TEPLO T, s.r.o. připravit informační
akci pro obyvatelstvo města.

ZM neschvaluje:
1.

Prodej nemovitosti na Pejškově čp. 9 s pozemky p.č.st.23/1 a p.č.st. 23/2.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady města.
2. Zprávu o sportu v Tišnově za rok 2002 a Zprávu o hospodaření tělocvičné jednoty
SOKOL Tišnov za rok 2002.
3. Zprávu MěKS o kulturních akcích konaných v roce 2002.

4. Zápis č. 03/2003 ze schůze kontrolního výboru ZM Tišnova ze dne 26. března 2003.
- 2 5. Zápis č. 1/2003 ze schůze finančního výboru ZM Tišnova ze dne 19. února 2003.
6. Uzavření podnájemní smlouvy na prostor bývalého bufetu hotelu Květnice, společnosti
Hotel Květnice, s.r.o. – stávajícímu podnájemci hotelu Květnice a podnikatelský
záměr zřízení a provozování pivního baru.
7. Zprávu nezávislého auditora o ověření hospodaření a účetní závěrky v rozsahu finančního
auditu za rok 2002.

ZM ukládá:
1. Odboru správy majetku a investic připravit rozvahu a rozpočet pro dokončení úpravy
hřiště na sídlišti Pod Klucaninou a svolat jednání zástupců města s předsedou sportovní
komise.
Úkol: odbor správy majetku a investic
Termín: 15.5.2003

ZM pověřuje:
1. Ing. Libora Moudrého k jednání se Svazem důchodců MO Tišnov.

…………………………..

…………………………...

Ing. František Svoboda
starosta města Tišnova

Mgr. Jaroslav Komprs
1. místostarosta

